
XVIII TAVALINE PÜHAPÄEV C AASTAL

(Esimene lugemine Kg1 ,2. Kg2 ,21-23)

Lugemine Koguja raamatust:

"Tühisuste tühisus," ütleb Koguja, "tühisuste tühisus, ja kõik on otsekui tuuleõhk. Kõik, mis inimesel on, 

tuleb tema tarkusest, teadmisest ja oskusest, kuid ometi peab ta kõik jätma inimesele, kes pole selle 

kallal mingit vaeva näinud. Seegi on tühi töö ja väga paha. Sest mis kasu on inimesel kõigest oma 

vaevast ja tööst - kõigest, millega ta teeb endale tüli päikese all. On ju kõik tema päevad täis kannatust 

ja tema tööst tuleb pahameelt, nii et ööselgi ei saa tema süda rahu, ja tühine on tema töö."

See on Jumala Sõna.

(Vastulaul Ps95 ,1-2.6-7c.7d-9 R.7d.8a)

R: Kui te kuulete Issanda häält, ärge paadutage oma südant.

Tulgem, hõisakem Issanda ees,

rõkakem rõõmust oma päästekalju poole!

Tulgem tema palge ette tänamisega,

laulgem temale kiituselaule.

R:

Tulgem, kummardagem ja põlvitagem,

heitkem silmili Issanda, oma Looja palge ette.

Sest tema on meie Jumal ja meie tema karjamaa rahvas,

tema lambad, keda ta juhib oma parema käega.

R:

"Täna, kui te kuulete tema häält, ärge paadutage oma südant,

nii nagu Meribas, nagu Massa päeval kõrbes.

Seal teie esiisad kiusasid mind ja panid mind proovile,

kuigi nad said näha minu vägevaid tegusid."

R:

(Teine lugemine Kl3 ,1-5.9-11)

Lugemine püha apostel Pauluse kirjast koloslastele:

Vennad, kui te juba olete kord ühes Kristusega üles tõusnud, siis otsige seda, mis on kõrges, kus 

Kristus on istumas Jumala paremal käel. Püüdke selle poole, mis on taevas, mitte selle poole, mis maa 

peal. Sest te olete surnud, aga teie elu on ühes Kristusega Jumalas varjatud. Ja kui Kristus - teie elu - 

saab avalikuks, siis ilmute teiegi koos temaga kirkuses. Sellepärast suretage enestes see, mis on 

maine: kõlvatus ja häbitus, kired ja himud ning ahnus, mis on ebajumalateenistus. Ärge valetage 

üksteisele, sest te olete end lahti riietanud vanast inimesest ja tema tegudest ning olete end rüütanud 



uue inimesega, kes saab uueks Jumala näo järele, et teda ära tunda. Kui see sünnib, siis pole enam ei 

juuti ega kreeklast, ei ümberlõigatut ega ümberlõikamatut, umbkeelset, sküüti, orja ega vaba, vaid 

Kristus on kõik kõikide sees.

See on Jumala Sõna.

(Salm enne evangeeliumi Mt 24,42a.44)

Halleluuja. Olge ärkvel ja valvake,

sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mida teie ei oska ära arvata. Halleluuja.

(Evangeelium Lk12 ,13-21)

Lugemine püha Luuka evangeeliumist:

Sel ajal ütles keegi rahva seast Jeesusele: "Õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks minuga päranduse." 

Aga Jeesus ütles talle: "Inimene, kes on seadnud mind teie üle kohtumõistjaks või jagajaks." Ja ta ütles 

neile: "Vaadake ette ja hoidke end igasuguse ahnuse eest, sest ka külluses ei saa kellegi elu olenema 

sellest, mis tal on."

Ja ta rääkis neile tähendamissõna ning ütles: "Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud. Ja ta 

arutles endamisi nõnda: "Mis ma nüüd teen? Mul ei ole kohta, kuhu võiksin oma vilja koguda." Ja ta 

ütles: "Seda ma teen: ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad, kogun neisse oma vilja ja muu 

vara ning ütlen oma hingele: Hing, nüüd on sul palju head tagavaraks paljudeks aastateks - puhka, söö 

ja ole rõõmus." Aga Jumal ütles talle: "Sina arutu! Selsamal ööl nõutakse sinult sinu hing! Kellele jääb 

kõik see, mida oled soetanud." Nõnda on lugu inimesega, kes kogub endale tagavara iseenese jaoks, 

kuid ei ole rikas Jumalas."

Sissejuhatus

Armsad õed ja vennad, kord ühel sünnipäeval pika laua taga vaatas minu lauanaaber natukene liiga 

entusiastlikult veiniklaasi põhja, ja pöördus siis äkki purjus inimese avameelsusega minu poole: "Herr 

Pastor,” ütles ta, “vabandust kui ma olen otsekohene, aga teate mis mina arvan: need usklikud, nad on 

ikka veidi põrunud - Jumalasse uskumine on ju nii tobe. Kui mina saaksin, mina müüksin oma hinge 

pigem otsekohe kuradile, siis oleks mul vähemalt raha, et elu nautida."

"Nojah," vastasin mina talle sõbralikult õlale patsutades, "vabandan kui minagi olen otsekohene - aga 

mina ei leia küll ühtegi põhjust, milleks peaks kurat ostma suure raha eest midagi, mis on tal juba puhta 

muidu kõripidi pihus?"

Elu on paraku liiga lühike, armsad õed ja vennad, liiga lühike et halbu kompromisse teha. Me võime 

isegi uskuda, et peame kunagi Jumala igavese kohtu ees seisma, aga vahel kipub see ikka argipäeva 

askeldustes unustusse vajuma.

Me palvetame Kyrie...

Jutlus



Armsad õed ja vennad, vabakirikutes on kombeks avameelseid tunnistusi anda: tavalised 

koguduseliikmed tulevad rahva ette ja jagavad kõigile oma usukogemusi. Kord astus üks 

nooremapoolne mees ühes palvemajas ette, haaras mikrofoni ja kõneles: “Ma olin enne püstipagan, 

mul oli ilus maja, kallis sportauto ja kiirpaat jahisadamas, aga igavest elu mul ei olnud... Kuid siis ma 

pöördusin, ja nüüd on mul ilus maja, kallis sportauto ja kiirpaat jahisadamas, aga nüüd on mul igavene 

elu ka!”

Kas selle mehe ellusuhtumisega oli kõik korras? Tegelikult on siin maailmas kindlasti palju inimesi, kes 

võivad ka omaenda osavuse ja tööga teenitud raha eest endale luksuskaupu lubada. Kuid meie 

sisetunne ütleb meile, et midagi oli tolle sportauto ja kiirpaadi mehe loos ikkagi viltu. Tema maailmapilt 

avanes selles etteastes kristlase jaoks liiga enesekesksena. 

Võibolla keeldus Jeesus samal põhjusel pärandusetülis vahemeheks hakkamast: paluja häälest kostis 

liiga palju omakasupüüdlikkust. Kui juba perekonna sees ei suudeta pärandvara tülita jagada, siis on 

vähetõenäoline, et ühiskonna suhtes ollakse suuremeelsem. 

Sellepärast räägibki Jeesus tähendamissõna mehest, kes oli saanud hea viljasaagi. Hea saak ei olnud 

ju ainult rikka mehe enda teene, vaid sellega oli Jumal teda tol aastal õnnistanud. Mees aga näis 

Jumala õnnistuse unustanud olevat ja pidas end ise oma saatuse isandaks. Ta ei mõistnud, et ühe 

probleemi lahenedes oli tal tekkinud uus: varasem puudusemure oli nüüd asendunud üliküllusest 

tulenevate probleemidega. Ja kiitleja ärplemine on alati eemaletõukav. Suure saagiga pole vist küll 

tõesti muud teha, kui püüda seda säilitada võimalike järgnevate ikaldusaastate tarvis, aga üliküllusega 

kaasneb kindlasti ka kohustus aidata vaesemaid, luua töökohti, maksta töölistele paremat palka. 

Armsad õed ja vennad, rikkus ei ole religiooni küsimus, kui selles nähakse vahendit. Aga kui omandus 

ja enese heaolu muutub eesmärgiks iseeneses, hakkab see ohustama inimese hingeõndsust. Ja kui 

Jeesus ütleb: "Sina arutu! Selsamal ööl nõutakse sinult sinu hing!", ei pruugi see tingimata tähendada 

surma, vaid et sa võid rahulikult edasi elada, ainult et ... ilma hingeta. Jumal laseb ju oma päikesel 

tõusta heade ja kurjade üle, ning vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. (Mt 5,45) Seega peab 

olema tähelepanelik ja leplikul meelel tänulik kõige selle hea eest, mida me ei saa kuidagi enese 

teeneks pidada.

Sest inimlikkus seisneb õppimisvõimes, aga õppimisvajaduse loomulikuks eelduseks on omakorda 

teadmatus, vead ja läbikukkumised. Muidu oleks Jumal võinud ju inimese asemel kohe laitmatult 

töötava masina luua. Religiooni sügav olemus algab alles sellest momendist, kui me oma inimliku 

mõistuse ja inimlikud püüdlused oleme ausalt ammendanud, andnud endast parima, ja lõpuks vaikselt 

Jumalat kuulama jääme. Aamen.


